NABÍDKA:
Čokolády a čokoládové produkty:
Čokoláda 51% mléčná: ručně vyráběno, cena 75 Kč
Čokoláda tmavá s kávou RUSTIK: ručně vyráběno, cena 75 Kč
Čokoláda 75% tmavá: ručně vyráběno, cena 75 Kč
Směs na horkou 75% čokoládu z ugandských kakaových bobů a třtinového
cukru 100 gramů (v krabičce na obrázku, momentálně krabičky nejsou, balíme
do hnědých sáčků jako boby v čokoládě): 100 Kč
Kakaové ugandské boby obalované v 75% čokoládě 50 gramů: 75 Kč
Sušené banány obalované v 75% čokoládě 50 gramů: 75 Kč
Čokolády v kornoutu: 55% obsahu čokolády (150 gramů), jeden druh je s posypem
sušeného ananasu – 135 Kč, druhý kornout je s posypem kávových hoblin – 120 Kč
Kávy, čaj, ovoce, kakaové boby:
Arabica: 150 gramů – ugandská 100% arabica, dovážená zelená a pražená zde,
celá zrna (na přání lze čerstvě pomlet) - 135 Kč
Limitovaná edice kávy: 150 gramů - ze sklizně od farmářů s nejlepším hodnocením,
jednodruhová, 100% arabica, omezené množství (na přání lze čerstvě pomlet) – 175
Kč
Zelená káva 100 gramů: 60 Kč
Čaj černý Kayonza: 75 gramů – 35 Kč
Ugandské ovoce sušené na africkém slunci bez jakýchkoliv aditiv: sušené
banány 75 gramů za 60 Kč, sušený ananas 70 gramů za 65 Kč, sušené mango 60
gramů za 75 Kč, sušená papaya 55 gramů za 50 Kč a sušený jackfruit 70 gramů za
80 Kč
Vanilkový lusk ze západní Ugandy: 1 kus (na obrázku u kávy ve skleněné tyčince):
momentálně vyprodán
Kakaové boby neobalované: 100 gramů – 60 Kč
Buráky – pražené-solené: cena 40 Kč
Barevné tašky: tašky 5x5 čtverců 46 cm x 46 cm za 350 Kč, tašky 4x4 čtverce 33
cm x 33 cm za 300 Kč, tašky 3x3 čtverce 26 cm x 26 cm za 250 Kč, uvnitř každé
tašky je našitá kapsička –momentálně jsou poslední kusy 4x4 a 3x3 čtverce
Barevné kuchyňské zástěry a malé taštičky: zástěra - 300 Kč, malé taštičky – 100
Kč
Dřevěné gorily: velikost gorilek je od 5 cm nejmenší za 100 Kč, větší za 150 Kč, 200
Kč, 250 Kč, 300 Kč až po největší 18 cm za 300 Kč – ještě doprodáváme úplně
mrňavé gorilky za 70 Kč
Košíky, podložky, ošatky: ručně vyráběno z trávy, nebo banánového listí, kvalitní,
pevné, ceny podle velikosti a síly pletení – ceny u obrázků (obrázky berte prosím
jako orientační, nabídka se mění podle toho, co už je prodané, co přivezeme
aktuálně a není časově možné dělat pravidelně aktuální fotografie – při zájmu
nafotím cokoliv aktuálního a pošlu)
Náramky, korálky, náušnice: ručně vyráběny z papíru, lakované bezbarvým lakem,
aby byly pevné a voděodolné, lze s nimi jít do sprchy, bazénu, deště – ceny uvedeny
vždy u obrázku (viz sdělení u košíků)
Výrobky z lýka: ručně vyráběno z lýka ugandského fíkovníku, kapsář se třemi
kapsami menší – 350 Kč, větší – 400 Kč, povlaky na polštáře – 550 Kč, andílek
menší – 80 Kč, andílek větší – 100 Kč

